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PU-62/2017                                   Zał. nr 6 do Ogłoszenia 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Gagarina 11 
87-100 Toruń 

 
OFERTA 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 
..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Adres1: .......................................................................................................................... 
Forma prawna Wykonawcy: ........................................................................................... 
TEL. 1  .........…………................……………………………………………. 
REGON: ……………….…................…………………………………………. 
NIP1: …………………………………................………………………………. 

Adres poczty elektronicznej oraz numer faksu na który Zamawiający będzie kierować korespondencję: 

............................................................................................................................................................... 
 

Imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej pracownika Wykonawcy lub innej osoby uprawnionej do 

kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy:  

................................................................................................................................................................................ 
 
 
Naw iązując do zapytania ofertowego pn. „Św iadczenie usług w  zakresie ochrony osób i m ienia dla potrzeb 
Uniw ersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu na rok 2018” 
 
1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę: 

 
KRYTERIUM 1: CENA OFERTOWA BRUTTO 
część 1 zamówienia2: 

wartość netto oferty w PLN: ………………………………………………………………..……………………………………….………. 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….…….……………………...…… 

wartość brutto oferty w PLN: ……………………………………………………………………………………………......………………. 

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………...……………..… 

 
zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
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część 2 zamówienia2: 

wartość netto oferty w PLN: ………………………………………………………………..……………………………………….………. 
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….…….……………………...…… 

wartość brutto oferty w PLN: ……………………………………………………………………………………………......………………. 

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………...……………..… 
 
zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 

L.p. Obiekty podlegające ochronie 
według załącznika nr 2a 

Liczba obiektów 
(poz. od 1 do 3)/ 
liczba konwojów 

(w przypadku poz. 4) 

Zryczałtowana kwota netto 
za każdy z obiektów 

(PLN) 

Łączna wartość netto 
(PLN) 

 

 A B C D 

1. 
świadczenie usług ochrony 
dotyczących obiektów 
zawartych w poz. od 1 do 15  

15  
 

 

2. 

świadczenie usług ochrony 
dotyczących Wydziału 
Politologii i Studiów 
Międzynarodowych przy ulicy 
Stefana Batorego 39L w 
Toruniu, poz.  nr 16 

1  
 

 

3. 

świadczenie usług ochrony 
dotyczących Agencji PKO w 
budynku Rektoratu przy ul. 
Jurija Gagarina 11 w Toruniu, 
poz. nr 17 

1  
 

 

4. 

konwój wartości pieniężnych 
dla Kasy Zapomogowo-
Pożyczkowej przy ul. Jurija 
Gagarina 11 w Toruniu,  
poz. nr 18 

12  
 

 

L.p. Przedmiot zamówienia   
Ryczałtowa stawka 
roboczogodziny 
netto (PLN) 

Liczba 
godzin 

Wartość  
netto 
(PLN) 

1. 
świadczenie usług ochrony dotyczących 
nieruchomości przy ul. Podmurnej 9-11 w 
Toruniu 

 8760  

2. 
świadczenie usług ochrony dotyczących 
Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych 
Technologii ul. Wileńskiej 4 w Toruniu 

 8760  

3. 
świadczenie usług ochrony dotyczących 
Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. 
św. Józefa 17 w Toruniu 

 8760  

4. 
świadczenie usług ochrony dotyczących Biblioteki 
Uniwersyteckiej przy ul. Jurija Gagarina 13 w 
Toruniu 

 3477,5  

 Razem netto:  

 Stawka VAT [%]  

 Razem brutto:  
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Razem netto: 

 

  

   
Stawka VAT [%] 

 

  

   
Razem brutto: 

 

  

 
 
część 3 zamówienia2: 

wartość netto oferty w PLN: ………………………………………………………………..……………………………………….………. 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….…….……………………...…… 
wartość brutto oferty w PLN: ……………………………………………………………………………………………......………………. 

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………...……………..… 
 
zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 

 
 
KRYTERIUM 2: Czas dojazdu grupy interwencyjnej w godz. 6:00 – 22:00 
Oferujemy następujący czas dojazdu grupy interwencyjnej w godzinach od 6:00 do 22:00:  ……………………… minut od 
chwili zarejestrowania sygnału alarmowego w Stacji Monitorowania Alarmów. 
 
KRYTERIUM 3: Czas dojazdu grupy interwencyjnej w godz. 22:00 – 6:00 
Oferujemy następujący czas dojazdu grupy interwencyjnej w godzinach od 22:00 do 6:00:  ……………………… minut od 
chwili zarejestrowania sygnału alarmowego w Stacji Monitorowania Alarmów. 
 
2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: od  01.01.2018 r. do  31.12.2018 r. lub do momentu 

wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, którekolwiek z tych zdarzeń będzie wcześniejsze. 
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego – przelew, 30 dni licząc od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur wraz z protokołami odbioru usługi. 
4. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, akceptujemy wszystkie zawarte w nim warunki i 

nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Ryczałtowa stawka 
roboczogodziny netto 
(PLN) 

Liczba  
godzin 

Wartość 
netto 
(PLN) 

A B C D E 

1. Ochrona wydarzeń, uroczystości i imprez 
masowych UMK  5595  

  Razem netto:  

  Stawka VAT [%]  

  Razem brutto:  
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6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 
oferty. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 15 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 
…………..……………. dnia ……………. 2017 roku 

………............................................ 
           podpis  Wykonawcy  
   (lub pełnomocnika Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
_________________________ 
 
1 -  w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy. 
2 -  jeśli Wykonawca nie składa oferty w danej części postępowania nie wypełnia formularza ofertowego w tej części. 
 
 
 
 
 
 


